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«Gi ungdommen spilletid!»
«De unge må få prøve seg!» «Kast dem ut i det, så vil de vise at de
duger!» For alle som tidvis er innom sportspressen, og særlig den (store)
delen av den som omhandler fotball, er dette kjente argumenter. Og
nå, på tampen av sesongen, når Sportsklubben (som vanlig) hverken
har medaljer eller europacup å spille for, ser det ut som de yngste
endelig får litt spilletid… Men denne lederen skal selvfølgelig ikke først
og fremst handle om fotball, men om medisin. -Og her hos oss har vi
lange tradisjoner for å slippe de unge til!
Vi har selvfølgelig ikke noen tenåringer å hive innpå de siste
10, men vi lar i alle fall våre yngste ta en stor del av ansvaret. I
akuttmottakene, hvor de dårligste og minst avklarte pasientene
kommer inn, er det stort sett turnusleger og Lis med begrenset
erfaring som tar i mot. Legespesialistene er stort sett godt plassert
i andre deler av systemet. På legevaktene er det også mange steder
vanlig at de yngste legene må ta en stor del av vaktbelastningen.
– Og i likhet med i fotballen, gjør nok dette at vi får en bratt
læringskurve.Tjeneste i akuttmottak og på legevakt har alltid vært
en grunnsten i turnustjenesten, og de fleste er enige om at dette
er noe av viktigste vi også må bevare i fremtidige turnusordninger.
Også for leger i spesialisering tror jeg det er hevet over enhver
tvil at antallet pasienter og variasjonen i diagnoser gir oss et
uvurderlig erfaringsgrunnlag.
Jeg tror også at kvaliteten på «varen vi leverer» er god, men
det betyr absolutt ikke at den ikke kan forbedres ytterligere. På
legevaktene kan det selvfølgelig være alt fra svært erfarne allmennleger til helt ferske (men gjerne flinke) turnusleger som tar i mot.
Problemet er at systemet ikke sikrer at tilstrekkelig kompetanse
er på plass. Vår kronglete geografi (og kommuneinndeling) gjør
at vaktdistriktene ofte er små, med både usikker tilgjengelighet,
varierende kvalitet på tjenesten og altfor stor vaktbelastning
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for legene som resultat. Stadig flere steder kommer det derfor
interkommunale legevaktsordninger, som vi her i fylket har flere
veldrevne eksempler på. Med videre implementering av samhandlingsreformen, med flere alternativ til sykehusinnleggelse,
får legevaktene en stadig viktigere rolle. Legeforeningen arbeider
derfor for en nasjonal standard for legevakt, og et større fokus
på legevaktmedisin.
Både i akuttmottak og på legevakt, er det gjerne sykepleiere
som først sorterer pasientene. Eventuelt kommer pasientene
direkte inn på sykehus, med en hastegrad som er satt av AMKsentral i samarbeid med ambulansepersonale. Diagnosene er ofte
symptombaserte. Med stadig større fokus på rask diagnostikk og
behandling (og ikke mindre viktig – rask utskrivelse), tror jeg vi i
fremtiden må legge enda mer (lege)ressurser i mottaket av pasienten, også inne på sykehuset. En god del pasienter kan avklares
i akuttmottak – og kanskje sendes ut av sykehuset – etter en
god vurdering og eventuelle supplerende undersøkelser. Det er
neppe hensiktsmessig å legge dette ansvaret på de minst erfarne
klinikerne alene. Sykehusene opplever å ha en presset kapasitet
og den demografiske utviklingen de neste årene antas ikke å gjøre
situasjonen bedre. Jeg tror derfor vi trenger mer erfaring og faglig
tyngde også i fremste ledd. Dog er dette en stor utfordring med
tanke på hvor høyspesialiserte (og kanskje derved «smale») vi
etter hvert er.
– Vi skal så visst også i fremtiden gi de unge spillerne en masse spilletid! Men det er kanskje på tide at også de mer erfarne av og til må
ta på seg drakten…?
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VED JERNMANGEL OG JERNMANGELANEMI

Å finne et jernpreparat
som tåles bra
er ikke lenger et spørsmål
om flaks…

NIFEREX
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Niferex «Schwarz Pharma»
Jernpreparat.
ATC-nr.: B03A A03
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KAPSLER, harde 100 mg:
Hver enterokapsel inneh.: Ferroglysinsulfatkomplekspentahydrat tilsv. Fe 2+ 100 mg, askorbinsyre, hjelpestoffer. Fargestoff:(gult, rødt og sort
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171)
Indikasjoner: Jernmangel.
Dosering: Voksne og barn over 6 år: 1 enterokapsel daglig. Ved mer utpreget jernmangelanemi
kan voksne og ungdom over 15 år eller som veier
minst 50 kg øke dosen til 1 kapsel 2-3 ganger
daglig i innledende fase. Maks daglig dose 5
mg/kg kroppsvekt. Enterokapslene må svelges
hele uten å tygges sammen med 1/2 glass

vann. Enterokapslene inneholder granulat som
kan tømmes ut og svelges med rikelig vann.
Niferex bør ikke tas samtidig med mat. Behandlingen bør fortsette til normale hemoglobinverdier
er oppnådd. Behandlingen kan fortsette så lenge
det er nødvendig for å fylle opp jernreservene i
kroppen. Barn under 6 år bør ikke bruke preparatet uten anvisning fra lege.
Kontraindikasjoner: Øsofagusstriktur. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Haemochromatose
og andre tilstander med jernoverskudd.
Forsiktighetsregler: Jernpreparater kan forårsake
forgiftninger, spesielt hos barn. Spesiell forsiktighet må utvises hvis annet kosthold og/eller jernsalttilskudd brukes. Spesiell forsiktighet må også
utvises ved bruk av Niferex hos pasienter med

hemolytisk anemi, hemoglobinopati, myelodysplasi og ved tilstander med forstyrrelse i opptak
eller lagring av jern.
Interaksjoner: (I: B03A A jern II-verdig, orale preparater)
Graviditet/Amming: Ingen kjente risikoer.
Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger som
diaré, forstoppelse, plager i øvre delen av maven,
halsbrann og brekninger kan forekomme. Frekvensen øker med økende dose. Til de sjeldne
bivirkningene hører eksantem. Avføringen kan få
en mørk farge.
Overdosering/Forgiftning: (F:37 d jerntabletter).
Egenskaper: Klassifisering: Toverdig jernpreparat. Absorpsjon: Enterokapslene inneholder granulatkorn som er uløselige i mavesaft. Selve ente-

rokapselen løses opp i maven. Granulatkornene
holder seg intakte til de slippes ut i duodenum.
Der frigjøres den aktive ingrediensen jernglysinsulfat raskt. Hos pasienter med tømte jernlagre er
den relative biologiske tilgjengeligheten 95 % av
en vannbasert jernsulfatløsning som referanse.
Pakning: 50 stk.
Representant i Norge: Jan F Andersen A/S
Postboks 1132 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Tlf.: 61 31 49 49, Faks: 61 31 49 50
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Holdt for narr?
To sannheter har ligget til grunn for nærmest all diskusjon knyttet til sykehusenes
budsjetter og bevilgninger etter at foretaksmodellen ble innført:
1) Norge er det landet i verden som bruker mest penger på helse.
2) Helseforetakene må forholde seg til de penger som er bevilget og levere helsetjenester
med i utgangspunkt i dette – alt annet vil være et brudd på demokratiets spilleregler.
Får vi mest i klassen skal vi også være best i klassen – eller sagt på en annen måte, slutt
med sutringen og begynn å jobb!
Dersom det er slik vi ofte hører, at det norske helsevesen har
mer midler til disposisjon enn sammenlignbare land, ja kanskje
til og med mest, er det vel heller ikke unaturlig at befolkningen
mener de kan kreve verdens beste helsevesen og vurderer vår
innsats deretter. Nå tyder mye på at disse sannhetene slett ikke
var korrekte likevel og at alle debattene, de hevede pekefingrene
og henvisningene til helsebudsjett i verdensklasse er kommet på
feilaktig grunnlag.
Hvor mange ganger har vi ikke hørt våre politiker fortelle oss
at Norge ligger på verdenstoppen i utgifter til helse. Argumentet
brukes i lønnsforhandlinger, som begrunnelse for kutt, for reformer
(les: samhandlingsreformen) og for sammenslåing av sykehus. Nå
hører vi imidlertid fra flere eksperter på helseøkonomi at dette
er helt feilaktig. Bjarne Jensen fra Høyskolen i Hedmark er på sin
side ikke nådig i sin karakteristikk av tallgrunnlaget.
– Tallene fra OECD er helt misvisende. Det er umulig å sammenligne
landene. For eksempel legger Norge inn alle utgiftene til sykehjem og
hjemmesykepleie, mens Sverige gjør det ikke. Disse utgiftene utgjør
27% av helsebudsjettet vårt, sier Jensen.
SSB har nå også innrømmet at tallene er vanskelig å sammenligne
og gir Jensen og hans kolleger langt på vei rett i deres kritikk. Og
ikke bare det, de har også kommet med innrømmelser på at de
kanskje ikke har vært så gode på å forklare svakhetene i tallene
de presenterer. Jeg må innrømme at jeg føler meg holdt for narr.
Skal vi tro Jensen, bruker de fleste rike land faktisk langt mer
av sitt brutto nasjonalprodukt på helse enn oss. Han begrunner
dette med forskjeller i tallgrunnlag og rapportering, men også det
faktum at lønnsnivået i Norge er vesentlig høyere enn i andre
land. Eksempelvis tar man i sammenligningen ikke høyde for at
utgiftene til helsevesenet i stor grad utgjøres av lønnsutgifter til
leger og sykepleiere. Et høyere lønnsnivå, blant annet som følge av
et høyere kostnads- og skattenivå, gir jo ikke automatisk mer helse.

En annen tale vi stadig hører fra politisk hold er den om den
enorme veksten vi har hatt i budsjettene til helseforetakene siden
innføringen av foretaksmodellen. Faktum er at Norge har hatt
den svakeste utviklingen i totale helseutgifter per innbygger siden
1999 – og veksten har vært særlig svak siden 2004. Regnet i faste
priser har vi faktisk hatt en nedgang helseutgifter per innbygger,
kr 1080,- på de siste to år (2009-2011). Den store veksten har vi
sett i utgiftene til hjemmesykepleie og heldøgnsopphold i sykehjem,
ikke til spesialisthelsetjenesten.
Ser vi videre på helseutgiftenes andel av BNP er tallene heller ikke
her særlig imponerende. I Norge var andelen 9,2% i 2011, i USA
17,6 %.Tyskland, Frankrike og Danmark lå på knappe 12%, Sverige
og Storbritannia på 9,6 % - alle tydelig over Norge.
Skal vi tro de siste ukers medieoppslag har Norge, tross stadige
påstander og medieoppslag, verken et spesielt kostbart helsevesen
eller noen høy vekst i helseutgiftene. Tvert imot ligger vi under
gjennomsnittet for de vestlige EU-landene. Skal vi tilby samme nivå
av helsetjenester som for eksempel Frankrike,Tyskland og Sverige
må helseutgiftene økes med 10 % skal vi tro ekspertuttalelser skal vi være best, må de trolig opp med minst 20%.
Så neste gang jeg hører noe om sykehusenes helseutgifter skal
jeg ikke lenger føle meg ineffektiv eller bortskjemt - eller stå med
luen i hånden ved påplussinger på statsbudsjettet. I alle disse årene
har jeg ikke helt forstått hvordan vi kan ha fristbrudd og vedlikeholdsetterslep hvis vi faktisk brukte mer enn alle andre på helse.
Det var ikke tilfelle - jeg føler meg lurt!
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Rask medisinsk utvikling
Det er mange eksempler på betydelige medisinske fremskritt innen de fleste spesialiteter de seneste årene. En rekke kreftformer har fått en langt bedre prognose. Innen det kirurgiske fagfeltet er avanserte behandlingsteknikker utviklet
inkludert bruk av robotkirurgi. Intensivmedisinen bidrar til at langt flere alvorlig skadde og syke blir reddet, og prehospitale tilbud som Norsk Luftambulanse
sikrer en langt raskere og mer effektiv tilgang på høyspesialisert medisin i feltet. Nyfødtmedisinen har bidratt til gode liv for mange prematurt fødte barn, og
infeksjonsmedisinens utvikling gir et langt bedre og ikke minst lengre liv f. eks.
for mange HIV pasienter. Innen laboratoriefag har nye teknikker gjort det mulig
med mer presis og rask diagnostikk, og det er grunn til å tro at stadig ny genetisk kunnskap vil påvirke fremtidig medisin i økende grad.
Mitt eget fagfelt (hjertesykdommer) har endret seg enormt de
siste 20 år og illustrerer godt hvordan fagets utvikling medfører
endring i arbeidsforhold og oppgaver. Innføring av overvåkningsenheter, acetylsalisylsyre (blodfortynnende medisin), trombolyse
(oppløsning av blodpropp) og utblokking (PCI) har steg for steg
redusert dødeligheten ved akutt hjerteinfarkt betydelig. Ved innleggelse på sykehusenes overvåkningsavdelinger er dødeligheten
nå nede på 3-5 % mot ca. 30 % noen tiår tilbake. Det er veldig
positivt. Samtidig har innføringen av PCI som standardbehandling,
medført at man har gått fra en situasjon hvor bakvaktene tidligere
kunne forordne trombolyse per telefon til et nytt invasivt vaktskikt med
travle vakter og mer nattarbeid.

CT av hjertet er nå tatt systematisk i bruk for undersøkelse av
blodårer hos pasienter med antatt lav risiko for hjertesykdom.
Denne undersøkelsen er effektiv, og mange pasienter kan undersøkes/avklares på kort tid og med svært liten risiko. Samtidig vil
et skift fra tradisjonell hjertekateterisering til CT angiografi over tid
kunne medføre at flere invasive kardiologer må endre arbeidsoppgaver
og opplæres innen CT og MR av hjerte.
Radiofrekvensablasjon (RFA) og implantasjon av pacemakere og
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TAVI/mitraclip, innsetting av hjerteklaffer via blodårene, er et nytt
og livsforlengende tilbud til eldre pasienter som man tidligere ikke
har kunnet gi klaffer grunnet for høy operasjonsrisiko. Et godt
eksempel også på et tett samarbeid mellom ulike spesialiteter, noe
jeg tror det blir mer av fremover, men også en svært ressurskrevende
og teknisk utfordrende prosedyre.
hjertestartere (ICD) har økt kraftig i antall og bidrar til bedret
livskvalitet og til å redde liv. Dette området har inkludert stadig
flere tilstander i sitt repertoar, og ventetidene har vært lange
spesielt for RFA av atrieflimmer. Stor dugnadsinnsats har nå gitt
ventetider på et mer akseptabelt nivå. Implantasjon av ICD ble i
starten gjort med bistand fra hjertekirurger, men nå gjøres alt av
kardiologene; et eksempel på oppgaveendring mellom spesialiteter.
Samtidig arbeides det også for å utdanne egne personer som kan
avlaste legene med det tekniske rundt pacemakerkontrollene; et

– et problem?
eksempel på jobbglidning der legene får en mer superviserende
rolle.
Ekkokardiografisk undersøkelse av hjertet har nå en helt annen
kvalitet enn før både vedrørende billedkvalitet og kompetanse
hos hjertespesialistene. Det gjenspeiles i en langt mer grundig og
dermed tidkrevende undersøkelse (som fordrer tid og ressurser)
og et langt bedre system for lagring og visning av bilder. Man
kan dermed bl.a. slippe å gjøre mer risikofylte undersøkelser i
forbindelse med den invasive utredningen av f. eks. klaffelidelselser.

omskolere seg underveis i karrieren for å tilpasse seg ny teknologi/
kunnskap og endret oppgavefordeling mellom spesialiteter. Jeg tror
vi må forberede oss på at denne tendensen vil forsterke seg og
vil nok medføre økende behov for omstillingsevne og mer teamarbeid
mellom ulike spesialister.

Tilbake til overskriften; medisinens raske utvikling har gitt mange
pasienter høyspesialiserte behandlingstilbud som ikke fantes for
få år siden, og det er utvilsomt positivt. Samtidig ser vi at dette
medfører at noen leger får langt flere og tyngre prosedyrer enn
de kanskje tenkte seg i utgangspunktet.Andre har fått dramatiske
hardere vakter og mer fremskutt posisjon. Enkelte leger må kanskje
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Kj e l l V i ke n e s

vike@haukeland.no

Overlege dr. med. FTV OF/Helse Bergen
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> univadis er en gratis tjeneste fra MSD,
eksklusivt for leger, som gir deg objektive og
relevante nyheter og tjenester.
> univadis samarbeider med anerkjente
leverandører som BMJ Learning, Elsevier, The
Lancet og Springer. Alt innhold leveres direkte fra
våre leverandører som gir et mest mulig objektivt
bilde av medisinske fagområder.
> univadis gir deg tilgang til et stort medisinsk
bildebibliotek, prisbelønte visuelle hjelpemidler som 3D
anatomi, e-learing kurs, Merck Manual og direkte tilgang
til online versjoner av medisinske tidsskrifter.
> univadis gir deg oppdateringer fra de store internasjonale
kongressene, de viktigste nyhetene, videointervjuer og
rapporter med oppsummeringer fra kongressen.
univadis® er et registrert varemerke av Merck Sharp & Dohme Corp., et
datterselskap av Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, New Jersey, USA.
Copyright © 1999-2012 Merck & Co., Inc.

Registrer deg på
www.univadis.no
MSD (Norge) AS, Postboks 458 Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf. 32 20 73 00, msdnorge@msd.no, www.msd.no
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Aleris sykehus i Marken
- tilbud uten ventetid
Sterilisering

Ryggkirurgi

Erfaren urolog utfører sterilisering og
småkirurgi.

Nevrokirurg Robbie Mathisen konsulterer og
opererer ryggpasienter på offentlig avtale.

KONTAKT OSS

FOR MER INFORMASJON
OM VÅRT TILBUD

av menn

Ring oss på telefon 55 59 99 99 eller
send henvisning til Aleris Helse AS
Marken 34, 5017 Bergen.

- offentlig avtale

se www.aleris.no/bergen

Sidsel Haug
hudlege

Norges største kjede av private sykehus og medisinske sentre.
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Helse og omsorg hele livet

Manglende avtaleforståelse
Når dette skrives midt i oktober er oppmerksomheten rettet mot PSL s avtaleforhold
med Helse Vest, aktualisert ved omgjøring av en hjemmel i Bergens nordre bydel.
Det er fristende å snu på det og si, – hva demonstrerer Helse Vest av mangel på
avtaleforståelse?
Saken har tydeliggjort et stort engasjement blant legekollegiet i
Bergen, og det dreier seg om mer enn at Helse Vest ønsker en
omgjøring av gynekologi hjemmel til gastroenterologi hjemmel
for å møte behovet for raskere kreftbehandling, – slik det understrekes på www.helse-vest.no. Da har vi, i parentes bemerket,
nylig fått kunnskap om at også livmorhalskreft hos kvinner øker
tross screening for denne cancer typen.

Det er naturlig å stille noen spørsmål om avtalepraksis i tiden
fremover. I hvilken grad får ventetider, kapasitetsproblemer, fristbrudd, ”økonomi/DRG tilpasset virksomhet” innenfor sykehusene
konsekvenser for hjemlene utenfor? Finnes det en fremdriftsplan
for de ulike hjemlene i Bergen og Hordaland forøvrig? Hvor
lang levetid har en avtalehjemmel? Kan man legge investeringer,
innsats og forpliktelser overfor ansatte inn i en praksis og forvente forutsigbar drift? PSL har etterspurt en handlingsplan for
avtalespesialister i Helse Vest, og nå er det blitt høyaktuelt å ta
opp igjen arbeidet med en slik plan.
Et helt annet tema som trenger litt omtale er e-resept ordningen,
den elektroniske resepten. På PSLs årsmøte i Ålesund informerte seniorrådgiver Ragnhild T. Bamrud fra Helsedirektoratet
om muligheter med ordningen og nye funksjonaliteter som kommer (virkestoff forskrivning, vergeinnsynsreservasjon, multidose.)
I Hordaland har vi etter hvert fått erfaring med et e-resept
system som for de aller fleste kolleger fungerer svært bra og
pasientene er fornøyd, – selv om noen pasienter savner papirreseptene der de kunne holde en oversikt over medisinene sine.
Jeg ser på medikamentoversikten i journalen til min nye pasient
hvilke medikamenter som allerede ligger på hennes liste. Jeg får

Foto: K. Stang Volden

Det dreier seg om avtaleforpliktelser. Etter Rammeavtalen skal
en hjemmel ved ledighet videreføres uten ugrunnet opphold når
det er behov for den. Det finnes en anledning til å omgjøre en
hjemmel dersom det vurderes at det ikke er behov for den. Dette
er ment å være en unntaksbestemmelse. En omdisponering skal
drøftes med PSL i samarbeidsutvalget. Helse Vest har oversett
et berammet samarbeidsutvalgsmøte i september. PSL tillitsvalgt
skal i prosessen bes om uttalelse i saken, jeg fikk den formelt til
uttalelse først 28.september. I mitt tilsvar argumenterer jeg for
at gynekologi hjemmelen skal bestå, og at det i tillegg er behov
for en ny avtalehjemmel i gastroenterologi i Bergen. Den ledige
hjemmelen i Åsane har blitt overlatt til sin egen skjebne av Helse
Vest i 5 måneder, hvilket sørge- for- ansvar for pasientene er det?

beskjed når fastlegen har seponert et medikament jeg tidligere
har forskrevet hos en pasient som kommer til kontroll hos meg,
og årsaken til seponeringen. Jeg kan få melding om interaksjoner
via støttefunksjonen FEST som er en database fra Statens legemiddelverk. Det er mulig å tilbakekalle resepter. Pasienten kan få
oversikt over sine medikamenter enten fra rekvirent, fra apotek
som utleverer eller fra mine resepter, – som finnes ved å logge
seg på med eget ID kort via www.helsenorge.no/eresept.
Nå venter vi bare på at den elektroniske samhandlingen med sykehusene
først og fremst, men også med for
eksempel legevaktene, skal komme
på plass.
God arbeidslyst!

Ka ri n S t a n g Vo l d e n

karin.stang.volden@gmail.com

Tillitsvalgt PSL Hordaland
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Ekstraordinært landsrådsmøte
på Gardermoen
I anledning den nylig offentliggjorte fastlegeforskriften, ble det arrangert et
ekstraordinært Landsrådsmøte den 25. september 2012. Dagens artikkel vil gi
noen inntrykk fra dette møtet.
Alle landets landsrådsmedlemmer var innkalt til dette møtet. Det
var også åpent for alle Legeforeningens medlemmer. Hordaland
stilte meget sterkt, med fulltallig delegasjon. Kanskje den eneste
fylkesavdelingen som klarte dette!
Legeforeningens president, Hege Gjessing, innledet møtet med en
god og grundig gjennomgang av prosessen bak den nye forskriften.
Det opprinnelige forslaget, som regjeringen lanserte like før jul
2011, er tidligere behørig omtalt i dette tidsskriftet. La oss bare
gjenta at forslaget var helt håpløst, og ville rasert norsk allmennlegetjeneste fullstendig. I motsetning til det gamle forslaget, ble den
nye forskriften til ved et samarbeid mellom departementet, KS og
Legeforeningen. Legeforeningen hadde da også avgitt en meget god
høringsuttalelse, med helhjertet støtte fra allmennlegekorset. De
fleste av Legeforeningens innvendinger til forslaget er tatt med i
den nye forskriften, slik at den nå er akseptabel. Dog er den fortsatt
mangelfull.Vi må ha en forpliktende opptrappingsplan for fastlegene.
Det må fortsatt jobbes for et Senter for Allmennmedisinsk Kvalitet,
(SAK) og for at alle fastlegene skal være i spesialisering. Og det må gis
tilstrekkelige bevilgninger til disse forbedringer av fastlegeordningen.
Allmennlegeforeningens leder,Trond Egil Hansen, ga også en orientering. Han kunne fortelle at Legeforeningens sekretariat, spesielt
den juridiske avdelingen, hadde gått meget raskt gjennom det opprinnelige forslaget av 22.12.11. De hadde nærmest ”plukket det fra
hverandre”, ved en grundig og saklig analyse.Videre var foreningen
raskt og tydelig framme i media, og der ble det gitt tydelig beskjed
om konsekvenser av dette forslaget, og dette ble forstått av allmennheten, og også av mange politikere. Legeforeningen var også
meget klar og tydelig ved at de ønsket å invitere departementet til
samarbeid om den videre prosessen.
Resultatet kom da den 29.august, og et helt annet, revidert forslag ble
da presentert. Dette er heller ikke perfekt, og justeringer må foretas
etter hvert. Det er avgjørende at forskriften følges opp av tiltak for
å øke kapasiteten i fastlegeordningen.Vi må få en opptrappingsplan, i
kapasitet, kompetanse og kvalitet. Fastlegeordningen må tilføres mer
ressurser. Økonomien må være god nok til at nye legere ønsker å
etablere seg i allmennpraksis.Vi mangler f eks gode ordninger for
nullister, og vi må jobbe for fastlønte utdanningsstillinger.
Legevakt er fortsatt dårlig behandlet. De er behov for en nasjonal
legevaktsreform, med attraktive arbeidsforhold. IKT må forbedres,
med en overordnet statlig finansiering.
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Han fortalte at den nye forskriften ikke utløser behov for å inngå nye
individuelle avtaler, slik at vi kan fortsette vårt arbeid som fastleger
uten å gå inn i større forhandlinger med kommunene.
Orienteringen ble avsluttet av Legeforeningens avdeling for jus og
arbeidsliv ved Anne Kjersti Befring, Hanne Riise-Hansen og Lars
Duvaland.
De fortalte, som vi allerede er kjent med, at Departementet valgte
å lukke prosessen med fastlegeforskriften høsten 2011. Dette var
ikke en klok strategi, og ga som resultat et håpløst forslag.
Regulering av tilgjengelighet inneholdt mye prestisje for helseministeren. Bestemmelsen er nå myket opp, fra ”skal” til mer intensjonsbestemmelse. Formuleringen er slik at tilgjengeligheten kan styres
av legen, og ikke kan påklages av pasientene.
DNLF skal nå starte forhandlinger om Rammeavtalen for næringsdrivende, dernest Særavtalen for ansatte leger i kommunene.
Til slutt; noen få punkter fra debatten:
1) Kjetil Karlsen fra Fastlegeaksjonen kunne legge fram resultatene
av en meget fersk spørreundersøkelse blant allmennlegene. Ca
900 leger hadde svart, og det aller viktigste for landets allmennleger nå er en forpliktende opptrappingsplan for fastlegeordningen,
med tilstrekkelig finansiering.
2) Rapporteringsplikten er krevende, og innføres senere når systemene er klare.
3) Forskriften åpner IKKE for at kommunene kan kreve 7,5 timers
møtevirksomhet pr uke. Møter med kommunen skal betales.
4) Til § 20. Primærforebyggende tiltak kan fortsatt ikke gjøres
innenfor Normaltariffen, pga at Lov om
folketrygd sier at ”Lege må være
søkt pga sykdom eller mistanke
om sykdom, skade eller lyte.”
Kun sekundærforebyggende
tiltak er aktuelle etter denne
paragraf.

Ø i v i n d We s n e s

owesnes@broadpark.no

Avdelingstillitsvalgt Allmennlegeforeningen Hordaland

Kurs og konferanse i herskapelige omgivelser!
Dagpakke med 2-retters Søtt+Salt meny kun kr. 495,+47 4000 3713
epost: legeneshus@sottogsalt.no
www.legeneshus.no
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Fremtidens fakultet
– hvor ble det av satsingen på bedre undervisning?

Blant oss faste undervisere på medisinerstudiet så er det et klart at
tiden er overmoden for at ønsket om bedre undervisning kommer
til uttrykk i handling utover festtalene, og for meg personlig var
dette motivasjonen for å takke ja til å lede AG1. AG1 rapporten
(http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/framtidens-fakultet/prosessen/rapport-fra-arbeidsgruppe-1) som ble lagt fram i mai 2012, bygget videre på Oxford Research rapporten og MOF handlingsplaner
og konkluderte med at en reduksjon fra 8 til 5 institutter alene ikke
ville gi bedre undervisning, og pekte spesielt på behovet for å heve
statusen til undervisningsarbeid i hele organisasjonen.
Spesielt er det viktig å utvikle et helhetssyn på verdien av god
undervisning, systemer som sikrer riktig underviser til det enkelte
emne, kontinuerlig pedagogisk utvikling av underviserne og felles
systemer for kvalitetssikring av undervisning og for undervisningsadministrasjon. Mesteparten av inntektene til MOF kommer jo
nettopp fra undervisning, og det er derfor også økonomisk viktig
å være et foretrukket undervisningssted, ikke bare for medisinerstudenter, men for alle de 8 studieprogrammene ved MOF.
At dekanatet erkjenner behovet for å oppgradere undervisning
til å bli en likeverdig oppgave på linje med forskning, fremgår av
fakultetets handlingsplan for utdanning, der man har som mål “at
undervisningen skal være anerkjent og kompetansegivende internasjonalt”, at man skal “rekruttere dyktige undervisere”, utvikle
Senter for fremragende undervisning og ellers belønne pedagogisk
utvikling m.m. AG1 foreslo å samle studieadministrasjonen på
fakultetsnivå, opprette en sentral undervisningskompetansebank
som basis for tildeling av undervisning og å opprette en pedagogisk
enhet for innføring av moderne undervisningsformer og didaktisk
og pedagogisk utvikling av underviserne.
AG2 rapporten (http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/framtidensfakultet/prosessen/rapport-fra-arbeidsgruppe-2) ble presentert i
september 2012. Studieadministrasjonen ble foreslått opprettholdt
fordelt på fakultet og institutter, riktignok med en felles studieadministrasjon mellom de 2 nye kliniske instituttene. Så, også
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AG2 anerkjenner at
undervisning på tvers
av instituttgrenser
krever studieadministrative overbyggende
strukturer. Men AG2
fulgte ikke opp det
åpenbare behovet for
kvalitetsheving både av
studieadministrasjon
og studieledelse. Hvor
blir det av verktøyet
for å heve undervisningens status? Hvordan skal MOF følge opp de spenstige planer for
ny studieplan i medisin med innføring av moderne studentaktiviserende undervisning, kontinuerlig utvikling av læringsutbyttebeskrivelser og evalueringsformer og implementering og kvalitetssikring
av nye læringsarenaer med en fraksjonert studieadministrasjon
og -ledelse?
Vi undervisere må ikke tillate at hovedresultatet av Fremtidens
Fakultet prosjektet blir en simpel reduksjon av dekans kontrollspenn fra 8 til 5 instituttledere! Det gir verken bedre undervisning
eller mer og bedre forskning!

E v a G e rd t s

kathe.aase@sensewave.no
eva.gerdts@med.uib.no

Tillitsvalgt LVS Hordaland, Professor dr. med.

Foto: ScanStockPhoto.

Ved det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) på Universitetet i Bergen har fremtidens organisering vært under utredning det siste året. Først kom den eksterne rapporten fra Oxford Research, deretter ble 2 interne arbeidsgrupper (AG1 og AG2) nedsatt for
å vurdere konsekvensen av reduksjon i antall institutter med fokus på bedre organisering av kjerneaktivitetene utdanning og forskning (AG1) og tilpassing av administrative
støttefunksjoner til den nye organisasjonen (AG2). Hensikten med omorganiseringen er
“bedre undervisning og mer og bedre forskning” slik det gjentatte ganger har vært uttalt
av dekan Nina Langeland, og slik det står på MOF hjemmesiden.

LEGEVAKT I «FORFALL»?
«Det vi har sett og hørt, stadfester at legevakt er det svakeste leddet i den
akutt-medisinske kjeden», sier professor Steinar Hunskår i TV2s reportasje om
forholdene ved norske legevakter. Reportasjen som ble sendt 1. oktober på TV2,
forteller oss at 85 % av legene som var på vakt dagen før, var alene på jobb, samt
at 1 av 5 leger var turnuslege.
Bakgrunnen for TV2s reportasje var den tragiske historien om
Knut, som ble sendt hjem fra legevakt med skallefraktur og senere
døde i egen seng. Knut hadde blitt undersøkt av en turnuslege,
som ikke oppdaget hodeskaden og sendte Knut hjem uten tilsyn.
Denne konkrete saken er vanskelig å bedømme uten å kjenne alle
fakta. Det er likevel ikke slik at alvorlige enkelthendelser innebærer at hele legevaktstjenesten er uforsvarlig. Uansett hvordan
legevaktstjenesten organiseres, vil det kunne oppstå uønskete
hendelser som følge av feilvurderinger.
Reportasjen peker ellers på tilsynelatende «uholdbare» forhold,
bl.a. at legevakt mange steder i landet ofte driftes av nyutdannete
leger og vikarer, og at fastlegene ser på legevakt som «risikosport»
og setter bort vaktene sine. Flere leger og andre fra kommunehelsetjenesten uttaler seg om at forholdene ved norske legevakter er
uforsvarlige. Det er lett å bli skremt av disse uttalelsene.
Kravene til helsetjenesten har endret seg over årenes løp. Vi
ønsker gode og trygge tjenester på kveld og natt, som på dagtid.
Spørsmålet er hvordan vi kan få gode legevaktstjenester innenfor
en realistisk kostnadsramme.
Jeg husker godt egne erfaringer fra turnus som eneste lege på vakt
i Molde kommune. Det var ofte svært travelt. Selv om mange av
de aller mest akutte tilstandene gikk direkte til sykehuset som
lå like ved, var det mange akutte problemstillinger som måtte
vurderes. Det var krevende, og jeg var allerede sliten etter å ha
vært på jobb tidligere samme dag. Imidlertid tror jeg ikke at mine
pasienter på legevakt fikk mye «dårligere» behandling enn de ville
fått hos en mer erfaren lege. Jeg var relativt ny i faget, men etter
1 år på sykehuset hadde jeg likevel lært mye. Jeg brukte kanskje
litt lengre tid på hver pasient og hadde lav terskel for å konferere,
enten sykehusets bakvakter eller min egen bakvakt, som var en
erfaren allmennlege.

Hvis jeg selv som pasient skulle møte en turnuslege på legevakt,
ville det i seg selv ikke gjøre meg bekymret. Det avgjørende er
at forholdene ellers er forsvarlige, dvs. ikke for lange vakter, ikke
for stort arbeidspress, tilgang på hjelpepersonell, samt erfaren
kollega som kan konsulteres ved behov. Det er når dette ikke
er på plass at det kan bli utrygt. Det må imidlertid understrekes
at det ikke alltid uforsvarlig å møte turnuslege på legevakt. Det
er også et poeng at turnuslegene trenger legevaktstjeneste i sin
utdanning. Forholdene må som nevnt selvfølgelig legges til rette,
inklusive bakvaktsordninger og veiledning, slik at det er trygt,
både for pasientene og ikke minst for legen. Det er kritikkverdig
når dette ikke fungerer.
Det er ikke alle steder i landet det er uforsvarlig å ha én lege på
vakt, i alle fall ikke på mindre steder der det er få henvendelser
på vakt. Å øke bemanningen vil bety oftere vakt for legene i små
distrikter, og det er ikke uten videre uproblematisk. Det vil også
kunne få konsekvenser for legetilbudet på dagtid.Vi må selvfølgelig
skille mellom hvilken beredskap vi skal ha på store og små steder.
På f.eks. Bergen legevakt bør man ha flere leger på vakt, mens det
i en liten kommune kan være tilstrekkelig med én lege.
Reportasjen avdekker likevel utvilsomt utfordringer. Det er klart at
vi må ha gode helsetjenester, også på kveld og natt.Vi bør nok se
nærmere på beredskapen generelt og forholdene for turnuslegene.
Der det er svikt, må det tas tak i. Når det er sagt, tror jeg ikke vi
er tjent med at det skapes utrygghet i befolkningen, spesielt ikke
for å møte en turnuslege på vakt.

Margrethe Songstad, margrethe.elisabeth.songstad
1. vara FVT YLF, Helse Bergen

@helse-bergen.no
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Vellukka årsmøte på hotel
Alexandra i Loen
Sogn og Fjordane legeforening har lang og god tradisjon for å halda haustmøte og
årsmøte på hotel Alexandra i Loen. Dette året var det over 100 påmelde med
stort og smått. President Hege Gjessing var med og sette sitt preg på festmiddagen og årsmøtet.
Haustmøtet starta fredag 14. september
om ettermiddagen der avdelingssjef Trond
Aarre heldt foredrag om rusmiddel og rusmiddelpolitikk. Han stilte seg nokså fritt i
forhold til oppgitt emne og det vart eit
fengande interessant kåseri. Det vart god
diskusjon etterpå, og han utfordra legane
til å arbeida for mindre rusbruk og mindre
tilgjenge til alkohol.
Festmiddagen om kvelden inneheldt fantastisk mat og elles mange høgdepunkt
trygt leia av overlege Siri Sandvik frå Eid.
President Hege Gjessing kom med si helsing
til forsamlinga. Det var artige kulturelle
innslag frå Stryn og det var herrenes -og
damenes tale.
Sogn og Fjordane legeforening sitt heidersteikn « Selepinnen» vart i år delt ut til 4
støttekollegaer i fylket. Irene Mjøs frå Førde, Kollegaer på tur på Bødalssetra. Foto: Aud Farestveit Larsen
Anita Pettersen frå Eivindvik og Geir Kittang
frå Florø har alle i lang tid vore støttekollegaer. Einar Melvær Sandven frå Eid var forhindra frå å møte. Dei Årsmøtesakene laurdag føremiddag gjekk fort unna. Det var ikkje
tre andre legane som er eller har vore støttekollegaer har tidlegare val i år, så alle kunne slappe av. Avslutninga på haustmøtet var
fått heidersprisen. Det er Øystein Christiansen, Ingrid Ytrehus kollegial fjelltur til Bødalssætra i fint haustvær.
og Gunnar Engan. Selepinnen er eit sølvsmykke etter modell
frå selepinne til seletøy til hest. Fjordingen er eit symbol på ein Mange blide kollegaer kunne så reisa heim
trufast slitar med godt lynne som trivast i motbakke. Medlemene og gleda seg til neste år.
gav etter utdelinga god og vel fortent applaus til støttekollegane.
På presidentens tale neste dag starta Hege Gjessing med å snakke
om prosessen omkring fastlegeforskriften. Ho la vekt på det gode
samarbeidet som det etterkvart vart med departementet. Dette
var ei veldig viktig sak for legeforeninga, og presidenten gav uttrykk
for at det var godt å få landa saka på ein god måte. Elles kom
ho inn på situasjonen innan sjukehussektoren med faste stillingar,
prioritering og satsinga på kvalitet. Medlemene fekk så høve til å
ta opp saker, stilla spørsmål og gi råd til henne, noko ho sette pris
på. Ein time går fort når vi har presidenten på besøk.

leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no

L e i v E ri k H u s a b ø

Leiar Sogn og Fjordane legeforening
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Styret HLF
Leder:
Nestleder/LSA:
Kasserer/årsmøtevalgt:
Referent/ sekretær (AF):
AF Vara:
OF:
OF Vara:
YLF:
YLF Vara:
LVS:
LVS Vara:
PSL:
PSL Vara:
LSA Vara:
Namf:
Namf Vara:
Årsmøtevalgt/redaktør:
NMF

01.09 2011 - 31.08 2013

Eivind Solheim
Tord Moltumyr
Christian Busch
Øivind Wesnes
Kirsten Rokstad
Kjell Vikenes
Turid Thune
Marit Bekkevold
Margrethe Songstad
Eva Gerdts
Bettina Husebø
Karin Stang Volden
Harald Miljeteig
Kristin Cotta Schønberg
Ingunn Glenjen
vakant
Espen Rostrup
Fridtjof Edland

eivind.solheim@helse-bergen.no
tordmolt@online.no
busch.christian@gmail.com
owesnes@broadpark.no
vike@haukeland.no
marit.bekkevold@helse-bergen.no
eva.gerdts@med.uib.no
karin.stang.volden@gmail.com
harmil@online.no
ingunn.glenjen@gmail.com
espen.rostrup@me.com
fridtjov.e@gmail.com

Kollegial støttegruppe og Legetjeneste for leger se:

www.legeforeningen.no/hordaland

Styret Sogn og Fjordane Legeforening
Årene 2011 - 2013
Leiv Erik Husabø, Leiar
leiv.erik.husabo@leikanger.kommune.no

Alv B. Heggelund, NAMF
abh@hoyangerbht.no

Rune Nordpoll, 1.vara
rune.nordpoll@helse-forde.no

Siri Sandvik, styremedlem
siri.sandvik@helse-forde.no

Audun O.Vik-Mo,YLF
auvik-mo@online.no

Florentina Naboulsi, PSL
florentina@mailbox.as

Jan Ove Tryti, styremedlem
jan.ove.tryti@sogndal.kommune.no

Ola Arne Hjelle, OF
ola.arne.hjelle@helse-forde.no

Ronny Cassell, AF
curemure@online.no

Einar Hovlid, 2. vara
einar.hovlid@c2i.net
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Lege-for lege I SOGN OG FJORDANE
Kari Fagerheim,
Legekontoret,
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 30 20

Kollegaer på alle nivå er ved behov velkomne til å ta kontakt med ein av oss.

STØTTEKOLLEGER I SOGN OG FJORDANE LEGEFORENING
Øystein Melbø Christiansen,
Psykiatrisk Klinikk,
6800 Førde
Tlf.kontor: 57 83 91 75
Fax: 57 83 94 95
Mobil: 90 20 46 00
Geir Kittang,
Sunnfjord Medisinske Senter
Tlf.kontor: 57 75 80 00
Privat: 57 74 30 13.
Mob.: 915 90 913

Irene Mjøs,
Psykiatrisk klinikk,
Tlf.kontor: 57 83 94 70
Privat: 57 82 37 11

Anita Pettersen,
Kommunelegekontoret,
5966 Eivindvik
Tlf.kontor. 57 78 10 90
Privat: 57 78 42 80

Einar Melvær Sandven,
Kommunelegekontoret,
6770 Eid
Tlf.kontor: 57 86 30 20
Privat: 57 86 08 94

Kollegial støttegruppe
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Stein Nilsen
(avdelingskoordinator)
nilsen.stein@gmail.com
Tlf. privat: 93 49 95 53
Tlf. kontor: 56 15 74 00

Frøydis S. Nilsen
fsnilsen@bgnett.no
Øyrane legesenter
Tlf. privat: 56 58 66 77
Mob: 97 06 94 34

Nina Helene Ingebrigtsen
nhi@legenina.no
Tlf. privat: 55 92 44 77
Mob: 93 00 74 04

Johan Fredrik Krohn
jfkrohn@online.no
Tlf. privat: 56 14 13 55
Tlf. kontor: 55 55 04 22

Synnøve Lian Johnsen
synnove.johnsen@helse-bergen.no
Haukeland Univ.sykehus (KK)
Tlf. privat 55 20 13 62
Tlf. arbeid 55 97 42 00
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Bedre samhandling
i kommunen
Infodoc Plenario Journalsystem
Ta kontakt for en uforpliktende demo i dag!
Telefon: 815 32 020
eller send en mail til: salg@infodoc.no

www.infodoc.no
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U N I V E R S I T E T S L E G E N
o k t o b e r 2 0 1 2

Kjære kollega
i vestlandsk allmennpraksis
TV2 har i en serie innslag satt søkelys på legevakttjenesten med
utgangspunkt i klagesaker og medisinske feil med tragiske utfall.
”Feil på legevakt” er imidlertid et sammensatt problem. For det
første er legevaktarbeid preget av stor usikkerhet og kan karakteriseres som medisinsk risikosport. Syke personer kommer til
legevakten med uferdige sykdomsbilder og vage tegn på
senere alvorlig utvikling. Det kan skje uventet alvorlig
utvikling som ingen kunne forutse, eller typiske symptomer på ufarlig sykdom viser seg i ettertid å være
en sjelden tilstand det ikke var rimelig å oppdage.

i allmennmedisin og fastlegene, og en økende bruk av turnusleger
og vikarer. Pasientene møter altså sjeldnere de legene som har
best kompetanse og størst lokalkunnskap og erfaring. Det er
ingen formelle kompetansekrav til leger i legevakt, snarere er
det paradoksalt slik at kompetanse og erfaring er mindre enn før.
Til slutt kan feil skyldes det vi kaller systemsvikt. Manglende
prosedyrer, utstyr, opplæring eller personell kan medføre
systematisk økt risiko for feil. Helsetilsynet har slått fast
at legevaktene har stor variasjon i kvaliteten. Nasjonalt
kompetansesenter for legevakt-medisin har i nasjonal
handlingsplan for legevakt foreslått en rekke tiltak for å
bedre situasjonen, der mange av dem bør forskriftsfestes
for å sikre likeverdig kvalitet over hele landet.

For det andre er det antatt en klar sammenheng mellom medisinsk kvalitet og legenes erfaring og kompetanse, og dermed sjansen for feilvurdering. Legevakt er
preget av stadig dårligere medvirkning fra spesialister

Steinar Hunskår

steinar.hunskar@isf.uib.no

Faggruppe for allmennmedisin (ALFA)

Doktorgrad: Lesbisk selvtillit og helse
Mari Bjørkman disputerte 14.9 2012 for ph.d-graden ved UiB
med avhandlingen ”Lesbisk selvtillit – lesbisk helse. Utfordringer
og mestringsstrategier hos lesbiske kvinner.”
Lesbiske kvinner er en minoritet Norge, og minoritetsstress er
den tilleggsbelastningen individer fra stigmatiserte grupper utsettes
for.Avhandlingen baserer seg på fokusgruppeintervju med lesbiske
kvinner og historier sendt inn via internett.
Studien viser at lesbiske kvinner opplever minoritetsstress.
Deltakerne formidler at det er viktig å fortelle legen sin at man
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er lesbisk for å bli sett som den man er, for å kunne forklare
omstendigheter og fordi det kan være medisinsk relevant. De
møter både positive og negative reaksjoner. For å være god lege
for lesbiske bør en unngå å ta for gitt at alle nye pasienter er
heterofile, ha positiv holdning til å være lesbisk og ha noe kunnskap om helse hos lesbiske kvinner.
Bjørkman er fastlege i Oslo og forsker ved Allmennmedisinsk
forskningsenhet Bergen. Professor Kirsti Malterud var veileder.

yen
Parapl

Universitetslektorpris til
Zimmermann
Birgit Zimmermann, fastlege i Rosendal og universitetslektor, har
fått universitetslektorprisen 2012 for sin innsats som undervisar
og rettleiar for medisinstudentar i allmennmedisin. Zimmermann
har i mange år fått strålande kritikkar frå studentane, og ho var
i år ein klar vinnar. Ho er dr.med frå Tyskland, men har arbeidd
i mange år som fastlege i Rosendal, med ei spesiell interesse
palliativ medisin. Prisen er ein diplom samt ei samling musikk.
Studentnominasjonen av Birgit Zimmermann lyder slik: Det vi
ønsker av en praksisveileder er noen som er inkluderende, gir
god oppfølging, er sterk faglig og gir deg rikelig muligheter til
trening, praksis og råd underveis. Hun innehar alle disse kvaliteter
vi ønsker av en praksisveileder.

Bok:
Det hellige som kilde til helse
Eivind Meland, professor i allmennmedisin, har gitt ut fagbok
på Eide forlag (ISBN: 978-82-514-0775-5). Boka beskriver et
allmennreligiøst perspektiv på livet, som relevant for alle som
opplever at vi tilhører noe større enn oss selv, uavhengig av om
vi ser på oss som troende eller verdslige. Boka beskriver viktige
endringer i vår samtid som gjør det hellige til en allmennreligiøs
mulighet til å bedre helsa, til å bedre relasjonene mellom oss
og til å ta et større ansvar for natur og miljø. Teksten argumenterer for en etisk orientering med plass til både spontanitet og
ansvar. Moralen kan gjenreises ved at etikken er begrunnet i den
umiddelbare erfaring. En slik etisk orientering vil redusere faren
for moralisme og dogmatikk. Meland er kritisk til en grenseløs
forbruksmentalitet og til urealistiske forventninger i helsevesenet
og til velferdsstaten.

sultater omkring en rekke aldersrelaterte problemstillinger
med stort spenn, der hovedfokus har vært på palliative tiltak
ved livets slutt, smertebehandling, demens, overmedisinering,
kommunikasjon og etisk vanskelige avgjørelser.
Selv om hun er en populær foredragsholder og underviser
for fagfolk, har hun også formidlet forskningen til folk utenfor
helsevesenet. Husebø var i 2011 intervjuet tre ganger av
internasjonale nyhetsmedier, to ganger av BBC News. I begrunnelsen for prisen heter det ellers at gjennom sine mange verv
og sitt store formidlingsengasjement har Bettina Husebø satt
aldersmedisinsk forskning og sykehjemsmedisin på dagsorden.

Åpning av nytt senter
Et Senter for alders – og sykehjems-medisin er under etablering ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, knyttet til
Faggruppe for allmennmedisin. GC Rieber Fondene har finansiert senteret i startfasen. Det blir Åpningsseminar 23.11 2012
i Studentsenteret (Egget) kl 1300-1645. Det blir taler, men
også et godt faglig program, bl.a om regjeringens satsing på
alders – og sykehjemsmedisin, demens og fastlegenes oppgaver.
Programmet avsluttes med en paneldiskusjon. Seminaret er
åpent for alle.

Formidlingspris til Bettina Husebø
Bettina Husebø ved Faggruppe for allmennmedisin har fått Det
medisinsk-odontologiske fakultets formidlingspris for 2012 for
sin fremragende formidling av eldremedisin. Husebø har de siste
årene vært en av forskerne ved fakultetet som har vært godt
synlig i media. Hun har vært aktiv og formidlet forskningsre-
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LEDENDE INNENFOR PLASTIKKIRURGI PÅ VESTLANDET

Fana Medisinske Senter tilbyr
plastikkirurgi til offentlig takst
FMS har over 10 års erfaring med kosmetisk kirurgi og offentlig ØNH-kirurgi.
Fra 2010 har vi hatt avtale med Helse Vest RHF om å utføre plastikkirurgiske operasjoner til
offentlige takster etter henvisning fra lege.
STÅR DINE PASIENTER I OFFENTLIG HELSEKØ?

Seksjon for off pl.kirurgi.
Ledet av overlege Bjørn E.
Rosenberg, spesialist i
plastikkirurgi.

VED VÅR SEKSJON FOR OFFENTLIG PLASTIKKIRURGI TILBYR VI:
• PLASTIKKIRURGISKE KORREKSJONER ETTER SYKELIG OVERVEKT
• BRYSTREDUKSJON/GYNECOMASTI
• BUKPLASTIKK
FMS er en garanti for gode resultater, kort ventetid, høy faglig kompetanse og profesjonell service.
Seksjon for offentlig ØNH kirurgi.
Ledet av overlege Dr.med Stein H. Glad Nordahl,
spesialist i ØNH og hode- halskirurgi.

Seksjon for immunisering og allergiutredning.
Ledet av sykepleier Rebecca Bergetun.
Offentlige takster.

Seksjon for kosmetisk kirurgi.
Ledet av overlege Øyvind Borch Bugge,
spesialist i plastikkirurgi.

• Utredning og behandling av snorking og pustestopp

• Allergi utredning

• Utredning og behandling mot nesetetthet/bihuler

• Prikktesting og spirometri reversering

• Utredning av hørselstap og tilpasning av høreapparat

• Hyposensibilisering av timotei og bjørk

•
•
•
•
•
•
•
•

• Utredning og behandling av vertigo og øresus

FMS, Osveien 142, 5227 Nesttun

|

www.fanamedisinske.no

|

Brystforstørrelse
Brystløft
Bukplastikk
Facelift
Øyelokkskirurgi
Panneløft
Fettsuging
Fetttransplantasjon

mail@fanamedisinske.no

• Neseplastikk
• Utstående ører
• Svettebehandling
• Mindre kirurgiske inngrep:
• Hudinngrep
• Håndkirurgi
• Arrkorreksjon
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